REGULAMIN KONKURSU
„KOCHAM CIĘ SZKOŁO, CZYLI 7 PYTAŃ DO…”
edycja II
I. Organizator:
Gmina Miasta Radomia we współpracy z firmami: VULCAN sp. z o.o.; LIBRUS sp. z o.o.;
WOLTERS KLUWER sp. z o.o.; UNITEL MEDIA sp. z o.o. SENDNET sp. z o.o., Port
Lotniczy RADOM S.A., WEBdev, AS Ośrodek Szkolenia Kierowców i instruktorów Marcin
Suwała, KINSOFT Systemy Informatyczne Falkiewicz Michał; FUSION24 Tomasz Paprocki;
Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA sp. z o.o.
pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego.
II. Cele konkursu:
Upowszechnianie wiedzy mieszkańców Radomia w szczególności uczniów, rodziców
nauczycieli placówek oświatowych na temat:
- Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą;
- Miasta Radomia;
III. Warunki uczestnictwa:
Do konkursu mogą przystąpić wszystkie publiczne placówki oświatowe z terenu Gminy Miasta
Radomia, które są użytkownikami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
Każda placówka oświatowa spełniająca powyższy warunek będzie mogła wystawić jedną
„dwójkę” uczestników do udziału w konkursie wg poniższego podziału (typy placówek):
1. Przedszkola (nauczyciel – rodzic);
2. Szkoły podstawowe klasy 1-3 (nauczyciel – rodzic);
3. Szkoły podstawowe klasy 4-6 (nauczyciel – uczeń);
4. Szkoły gimnazjalne (nauczyciel – uczeń);
5. Szkoły ogólnokształcące (nauczyciel – uczeń);
6. Szkoły techniczne (nauczyciel – uczeń);
7. Inne placówki oświatowe (nauczyciel – uczeń/rodzic).
Jako „nauczyciel” może być wytypowana przez dyrektora placówki inna osoba, która jest
pracownikiem etatowym danej placówki.
Z każdego typu placówek w drodze eliminacji zostanie wyłoniona jedna zwycięska „dwójka”,
która będzie uczestnikiem finału.
7 „dwójek” przystąpi do finałowej rywalizacji o zwycięstwo w konkursie.

IV. Termin i warunki zgłoszenia
Zgłoszenie udziału Uczestników do konkursu będzie możliwe poprzez wypełnienie druku
zgłoszenia (wg załącznika nr 1) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na adres
e-mail: sip@umradom.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r.
Eliminacje wstępne (sprawnościowe) rozpoczynają się 17 maja 2016 r. wg poniższego
porządku:
17 maja 2016 roku, godzina 10.00-11.30 – przedszkola;
17 maja 2016 roku, godzina 12.00-13.30 – szkoły podstawowe klasy 1-3;
18 maja 2016 roku, godzina 10.00-11.30 – szkoły podstawowe klasy 4-6;
18 maja 2016 roku, godzina 12.00-13.30 – szkoły gimnazjalne;
19 maja 2016 roku, godzina 10.00-11.30 – licea ogólnokształcące;
19 maja 2016 roku, godzina 12.00-13.30 – szkoły zawodowe; technika;
20 maja 2016 roku, godzina 10.00-11.30 – inne placówki.
V. Kontakt
Osoby do kontaktu - w przypadku pytań odnośnie konkursu:
1. Mariusz Krawczyk – Koordynator ZSZO; telefon 48 36-20-680, e-mail:
m.krawczyk@umradom.pl
2. Katarzyna Wrońska – inspektor ZSZO; telefon 48 36-20-961, e-mail:
k.wronska@umradom.pl
Informacje szczegółowe na stronie: www.radom.pl oraz www.oswiatawradomiu.pl
VI. Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap I - Eliminacje wstępne
Eliminacje wstępne odbędą się w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu na Sali
gimnastycznej, przeprowadzi je komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Radomiu. W tym etapie jako obserwatorzy/publiczność mogą uczestniczyć
również przedstawiciele dyrekcji/rady pedagogicznej placówek uczestniczących
w eliminacjach. Uczestnicy eliminacji będą mieli do wykonania zadania sprawnościowe takie
jak: rzuty piłką do kosza, strzały piłką na bramkę oraz rzuty w dal piłką lekarską. Rzut celny
do kosza 2 punkty, strzał celny do bramki 1 punkt oraz 1 punkt za każdy metr rzutu piłką
lekarską.
„Dwójka”, która osiągnie łączną najwyższą liczbę punktów wygrywa eliminacje swojej grupy
i przechodzi do finału konkursu. Skład personalny w całym konkursie jest niezmienny,
w przypadku, gdy któryś z członków zwycięskiej „dwójki” nie będzie mógł wziąć udziału
w finale następuje dyskwalifikacji i w tej kategorii wystartuje drużyna, która zdobyła najwięcej
punktów wśród II miejsc.

Etap II - Finał
Do finału przechodzi 7 najlepszych „dwójek” uczestników z każdej grupy placówek. W każdej
grupie placówek organizatorzy poza zwycięzcami zapiszą również „dwójkę”, która zdobyła
drugą pozycję celem stworzenia listy rezerwowej w razie niedyspozycji zwycięzców eliminacji.
Etap II odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu w Sali koncertowej i będzie to
konkurs z wiedzy ogólnej, wiedzy o Radomiu oraz wiedzy o Zintegrowanym Systemie
Zarządzania Oświatą.

Krótki scenariusz konkursu finałowego
Siedem najlepszych „dwójek” z publicznych placówek oświatowych (uczeń
i nauczyciel/rodzic) zasiada przy 7 stolikach ustawionych w kształcie podkowy, na każdym
stoliku znajduje się licznik punktów. Pośrodku znajduje się prowadzący, który ma listę pytań.
Przed rozpoczęciem sesji pytań każda z par losuje swój numer 1-7 w celu ustalenia kolejności
zadawania pytań, w tym celu prowadzący podaje naczynie z 7 piłeczkami ponumerowanymi
od 1 do 7. Każda z par zajmuje miejsce przy stoliku z wylosowanym numerem.
W ustalonej podczas losowania kolejności hostessa podaje uczestnikom szklaną kulę
z wydrukowanymi numerami pytań, następnie prowadzący pyta o wylosowany numer, na
telebimie oraz na monitorach pojawia się treść pytania i zaczyna odliczać zegar od 7 do 1. Na
odpowiedź jest 7 sekund. Gdy odpowiedź jest prawidłowa prowadzący lub hostessa dodaje na
liczniku „dwójki” punkt. Brak prawidłowej odpowiedzi to brak punktu. Sytuacja powtarza się
7 razy. 7 pytań x 7 par x 7 sekund na odpowiedź. Z 7 par odpada 2 pary, które uzyskały najmniej
punktów. Gdyby zdarzyło się, że 3 lub więcej par posiada taką samą liczbę punktów jest krótka
sesja dodatkowa dla tych par, które są w „strefie spadkowej”.
Następnie sytuacja powtarza się z 5 parami, czyli 7 pytań x 5 par x 7 sekund na odpowiedź,
pozostałe jest analogiczne do 7 par.
Następnie sytuacja się powtarza przy 3 parach z jedną różnicą, że tu odpada tylko jedna para
po sesji 7 pytań.
Do finału przechodzą 2 pary, czyli 7 pytań x 2 pary x 7 sekund na odpowiedź, jeśli pierwsza
sesja pytań nie wyłoni zwycięzcy, to po pierwszej sesji pytań kontynuujemy pytania na zasadzie
7 pytań x 2 pary, potem 3 pytania x 2 pary i tak do skutku, aż któraś z par nie odpowie
a konkurencyjna para w danej sesji udzieli prawidłowej odpowiedzi.
Nad całością imprezy będzie czuwać 7 osobowe JURY, które w sytuacjach spornych będzie
zabierać głos i decydować o przyznaniu lub nie przyznaniu punktu. W skład JURY będą
wchodzić przedstawiciele współorganizatorów i UM.
Podczas trwania finału przewidziany jest dodatkowy konkursu z udziałem publiczności.
Warunkiem udziału jest posiadanie wydrukowanego biletu posiadającego kod kreskowy ze
strony www.oswiatawradomiu.pl po wcześniejszym zarejestrowaniu się (należy podać imię,
nazwisko oraz PESEL).
VII. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników eliminacji oraz finału konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.oswiatawradomiu.pl
20 maja br. - ogłoszenie zawierać będzie nazwy placówek oraz imiona i nazwiska zwycięzców
eliminacji przechodzących do etapu II.
22 czerwca br. - ogłoszenie zawierać będzie nazwy placówek oraz imiona i nazwiska laureatów.
2. Finał konkursu nastąpi w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół
Muzycznych w Radomiu w Sali koncertowej.

VIII. Nagrody główne i dodatkowe
Na uczestników konkursu czekają:
1. Nagroda główna dla placówki, której przedstawiciele wygrają konkurs;
2. Nagrody dodatkowe dla placówek, których przedstawiciele uczestniczą w finale konkursu;
3. Indywidualne nagrody rzeczowe dla laureatów (miejsca 1-2);
4. Nagrody dodatkowe w postaci upominków dla wszystkich finalistów (miejsca 1-7);
5. Nagrody dla publiczności (na podstawie kodu kreskowego biletu).
IX. Media
Organizatorzy zobowiązują się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego wynikach
w mediach, w ramach posiadanych możliwości i środków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Załącznik nr 1

Radom, dnia ………………

pieczęć placówki

Zgłoszenie publicznej placówki oświatowej do udziału
w konkursie pt. „Kocham Cię szkoło, czyli 7 pytań do…”

Nazwa placówki ………………................................................................................................
….................................................................................................................................................
Kontakt:
Nazwisko i imię nauczyciela/pracownika placówki:
…………………..…………………………………………………………....
tel. ………………………, e-mail: …………………………………………...
nazwisko i imię – ucznia/rodzica:
………………………………………………………………..……………….
tel. ………………………, e-mail: …………………………………………...
Zgłaszam naszych przedstawicieli do udziału w Konkursie pt. „Kocham Cię szkoło, czyli
7 pytań do…” oraz deklaruję uczestnictwo wyżej wymienionych w eliminacjach zgodnie
z wyznaczonym terminem zapisanym w regulaminie konkursu.

.............................................................
pieczęć i podpis Dyrektora Placówki

UWAGA:
1. Niniejsze zgłoszenie należy przesłać do 29 kwietnia 2016 roku na adres: e-mail:
sip@umradom.pl
2. Oryginał pozostawić w dokumentacji szkolnej.

